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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til EU-direktiverne om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab (TTIP) mellem EU og USA, som blev vedtaget af Rådet den 14. 
juni 2013 og offentliggjort af Rådet den 9. oktober 2014,

A. bekræfter, at EU har indgået en retlig forpligtelse til at overholde UNESCO's konvention 
om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005;

B. minder om, at artikel 167 i TEUF fastsætter, at Unionen skal tage "hensyn til de kulturelle 
aspekter i sin indsats i henhold til de andre bestemmelser i traktaterne", med henblik på at 
respektere og fremme kulturel mangfoldighed; minder om, at disse andre bestemmelser 
omfatter den fælles handelspolitik, jf. artikel 207 i TEUF;

C. bekræfter endnu engang, at de nuværende og fremtidige bestemmelser og politikker, der 
har til formål at støtte den kulturelle sektor, navnlig for så vidt angår den digitale verden, 
ikke henhører under TTIP-forhandlingerne;

D. anerkender den særlige rolle, som tjenesteydelser af almen interesse – navnlig inden for 
uddannelse – spiller, som fastsat i artikel 14 i TEUF og i protokol nr. 26 til TEUF;

E. anerkender, at kulturel mangfoldighed er et karakteristisk træk ved EU på grund af 
Europas historie, det rige udvalg af traditioner og stærke kulturelle og kreative industrier, 
samt at fremme af den kulturelle mangfoldighed vil vedblive at være et ledende princip, 
ligesom det har været i andre EU-handelsaftaler;

F. minder om, at de kulturelle og kreative industrier bidrager med omkring 2,6 % af EU's 
BNP med en højere vækstrate end den øvrige økonomi; understreger, at udviklingen af 
handelen med varer og tjenesteydelser fra de kulturelle og kreative industrier vil være en 
vigtig drivkraft bag økonomisk vækst og jobskabelse i Europa;

G. minder om, at det er almindelig praksis, at støtte, navnlig inden for kultur- og 
uddannelsessektoren, udelukkes fra EU's handelsaftaler;

1. retter følgende henstillinger til Kommissionen:

a) ved hjælp af en retligt bindende generel bestemmelse, som finder anvendelse på den 
samlede aftale, i fuld overensstemmelse med GATS og med UNESCO's konvention 
om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed samt med 
fuld respekt for medlemsstaternes praksis, at sikre, at parterne i aftalen forbeholder sig 
ret til at vedtage eller opretholde enhver foranstaltning (navnlig af regulerende og/eller 
finansiel karakter) vedrørende beskyttelse eller fremme af den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed, mediefrihed og mediernes pluralisme, og i tråd med princippet om 
teknologisk neutralitet at bevare eller udarbejde en ordning for audiovisuelle tjenester, 
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både online og offline, i overensstemmelse med demokratiske, sociale og kulturelle 
krav

b) at sikre, at undtagelsen for audiovisuelle tjenester, herunder onlinetjenester, er 
fremtidssikret og hverken må drages i tvivl af nogen bestemmelse i den fremtidige 
aftale, f.eks. bestemmelserne om investeringer, eller hæmmes af den teknologiske 
udvikling, f.eks. konvergens mellem audiovisuelle tjenester, telekommunikation og e-
handelstjenester

c) at fortsætte de igangværende bestræbelser på at øge gennemsigtigheden og fremme et 
endnu tættere samarbejde med Parlamentet samt at sikre fuld inddragelse af 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter i betragtning af de potentielle 
indvirkninger, som TTIP vil få på EU-borgernes liv

d) at sikre, at tjenesteydelser med et stærkt kulturelt aspekt, såsom biblioteker, arkiver 
eller museer, ikke vil blive udfordret af TTIP-aftalen på en måde, som går ud over 
EU's tilsagn i eksisterende aftaler

e) at bekræfte, at ordninger med faste priser på bøger og prisfastsættelse af aviser og 
tidsskrifter ikke vil blive udfordret af forpligtelserne under TTIP-aftalen

f) ved hjælp af en generel bestemmelse at sikre EU-medlemsstaternes ret til at vedtage 
eller opretholde enhver foranstaltning vedrørende udbud af alle former for 
uddannelsesmæssige og kulturelle tjenesteydelser, som ydes på en nonprofit-basis 
og/eller modtager offentlig støtte i et hvilket som helst omfang eller statsstøtte i en 
hvilken som helst form, og at sikre, at udenlandske undervisningsudbydere, der 
finansieres privat, skal leve op til samme kvalitets- og akkrediteringskrav som 
indenlandske udbydere

g) at præcisere, at der ikke er noget i aftalen, der må påvirke EU's eller EU-
medlemsstaternes mulighed for at yde tilskud eller finansiel støtte til de kulturelle 
industrier og til kulturelle, uddannelsesmæssige og audiovisuelle tjenester samt 
pressetjenester

h) at sikre, at EU's plastiske kunstnere modtager en procentdel af salgsprisen for deres 
kunstværker, når disse videresælges af en professionel kunsthandler, med henblik på at 
tilskynde europæiske kunstnere til at markedsføre deres værker i USA.
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